
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 07/CM/2020 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, 

publicita as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de 'Monsaraz tomadas na 

sua reunião ordinária de 12 de fevereiro de 2020, a seguir transcritas: 

ORDEM DO DIA 

Núcleo do Sporting de Reguengos de Monsaraz - Cedência de Auditório Municipal 
Foi presente o Pedido de Apoio n. º 04/VJN/2020, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjaho Nunes, em 03 de fevereiro de 2020, atinente ao pedido de apoio 

formulado pelo Núcleo do Sporting de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do Regulamento 
de Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, para cedência deste equipamento municipal, bem como, diverso apoio logístico 

para realização do espetáculo "Juntos por uma causa - Melodias de Sempre", iniciativa 

esta a realizar no dia 29 de fevereiro de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Núcleo 

do Sporting de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz - Cedência do Pavilhão Degebe 
Foi presente o Pedido de Apoio n. º 05/VJN/2020, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 06 de fevereiro de 2020, atinente ao pedido de apoio 

formulado pelo Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, a solicitar a cedência 

do Pavilhão Degebe do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, para 

realização da Festa da Comissão de Finalistas, iniciativa esta a realizar nos dias 14 e 15 de 
fevereiro de 2020. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos aprovados e para o 

fim ora peticionado. 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz - Cedência de 

Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 06/VJN/2020, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 06 de fevereiro de 2020, atinente ao pedido de apoio 

formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz, no 

âmbito do Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal 

de Reguengos de Monsaraz, a solicitar a cedência deste equipamento municipal, bem 

como, diverso apoio logístico para as comemorações do 50. º aniversário do Coro de Santo 

António, iniciativa esta a realizar no dia 28 de março de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos aprovados e 

para o fim ora peticionado. 

Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz - Forcados de Monsaraz em Festa - Cedência 

do Pavilhão Degebe 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 07/VJN/2020, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 06 de fevereiro de 2020, atinente ao pedido de apoio 

formulado pelo Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz, no âmbito do Programa de 

Apoio a Atividades de Caráter Pontual, a solicitar a .cedência do Pavilhão Degebe do Parque 

de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, bem como, diverso apoio logístico, para 

realização da Festa "Forcados de Monsaraz em Festa", iniciativa esta a realizar no dia 21 

de março de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Grupo 

de Forcados Amadores de Monsaraz, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 
peticionado. 

Página 2 de 13 



REGUENG@S 
DE MONSARAZ 

Núcleo de Reguengos da Liga dos Combatentes - Cedência do Pavilhão Degebe 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 08/VJN/2020, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes,· em 06 de fevereiro de 2020, atinente ao pedido de apoio 

formulado pelo Núcleo de Reguengos da Liga dos Combatentes, no âmbito do Programa de 

Apoio a Atividades de Caráter Pontual, a solicitar a cedência do Pavilhão Degebe do Parque 

de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, para realização do almoço-convívio dos 

pára-quedistas do distrito de Évora, iniciativa esta a realizar n~ dia 02 de maio de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Núcleo 

de Reguengos da Liga dos Combatentes, nos exatos termos. aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

ANl+Reguengos - Associação de .Proteção de Animais de Reguengos de Monsaraz -

Cedência de Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 09/VJN/2020, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 06 de fevereiro de 2020, atinente ao pedido de apoio 

formulado pela ANl+Reguengos - Associação de Proteção de Animais de Reguengos de 

Monsaraz, no âmbito do Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do 

Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, a solicitar a cedência deste equipamento 
municipal, bem como, diverso apoio logístico nas comemorações do 2. ª aniversário desta 

Associação, iniciativa esta a realizar no dia 28 de fevereiro de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela 

ANl+Reguengos - Associação de Proteção de Animais de Reguengos de Monsaraz, nos exatos 

termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

Inicio do procedimento de elaboração do Regulamento de Funcionamento, Cedência e 

Utilização do Pavilhão Multiusos de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 19/GP/2020, firmada em 08 de fevereiro 

de 2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente 

ao inicio do procedimento de elaboração do Regulamento de Funcionamento, Cedência e 

Utilização do Pavilhão Multiusos de Reguengos de Monsaraz·. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Nos termos do n. º 1 do artigo 98. º do novo Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n. º 4/2015, de 7 de janeiro, desencadear o procedimento de 

elaboração do "Regulamento de Funcionamento, Cedência e Utilização do Pavilhão 

Multiusos de Reguengos de Monsaraz"; e, 

b) Aprovar a minuta de Edital que se encontra em anexo à Proposta n.º 19/GP/2020, o qual 

deverá ser publicitado na página de internet do Município de Reguengos de Monsaraz. 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 20/GP /2020, firmada em 08 de fevereiro 

de 2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente 

ao protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

.Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), pessoa 

coletiva de direito público n. º 502 017 368, com sede na Avenida José Malhoa, n.º 12, 
1099-017 Lisboa; e, 

b) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José 

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado na 

alínea a) do n. º 1 do artigo 35. º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo 

Anexo I da Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro. 

Revogação da deliberação referente à concessão de apoio no âmbito do programa de 

desfibrilhação automática externa implementado no Posto Territorial do Telheiro da 

Guarda Nacional Republicana 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta do 

conteúdo integral da Proposta n.º 21/GP/2020, por si firmada em 08 de fevereiro de 2020, 

atinente à revogação da deli~eração referente à concessão de apoio no âmbito do 

programa de desfibrilhação automática externa implementado no Posto Territorial do 

Telheiro da Guarda Nacional Republicana. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, revogar, nos termos do n. º 1 do artigo 
165.º, dos n. 05 1 e 2 do artigo 169.º, do artigo 170.º, e dos n. 05 1 e 2 do artigo 171.º, todos 

do Código do Procedimento Administrativo, a deliberação da Câmara Municipal tomada na 

reunião ordinária realizada em 03 de janeiro de 2020, pela qual foi aprovada a concessão 

de apoio financeiro para à nova formação e certificação na utilização de desfibrilhação 

automática externa a quatro militares do Posto Territorial do Telheiro da Guarda Nacional 
Republicana, sendo de 30,00 € (trinta euros) por cada militar. 

Código de Conduta dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos do 

Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 22/GP/2020, firmada em 08 de fevereiro 

de 2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente 

ao Código de C.onduta dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos do Município 

de Reguengos de Monsaraz. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade 
a) Nos termos da alínea k) do n. º 1 do artigo 33. º do Anexo I à Lei n. º 75/2013, de 12 de 

setembro, do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 19.º e do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 
52/2019, de 31 de julho, aprovar o Código de Conduta dos Titulares de Cargos Políticos e 
Altos Cargos Públicos do Município de Reguengos de Monsaraz, o qual se encontra anexo à 
Proposta n. º 22/GP /2020; 
b) Publicar o supra referido Código de Conduta em Diário da República e na página 
eletrónica da autarquia na internet. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 06/VP /2020, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, ·Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de fevereiro de 2020, referente à 

· atribuição do Cartão Social do Munícipe. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/renovação do 

Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta n. º 06/VP /2020, nos 
exatos termos consignados, bem como, o indeferimento do pedido de atribuição do cartão 

social, nos termos do art. º 14. º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do 
Munícipe, por falta de cumprimento do requisito do n. º 1 do art. º· 5. º do Regulamento, aos 
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munícipes referidos na Proposta n. º 06/VP /2020. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 07/VP /2020, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de fevereiro de 2020, referente à 
atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à bolsa de 

ocupação temporária de tempos livres. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n. º 

1 do art. º 23. º e do n. º 2 do art. 0 24. 0 ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão 

Social do Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n. º 07/VP /2020, titulares do Cartão 

Social do Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos 

consignados. 

Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Fundação Maria lnácia Vogado Perdigão Silva 

Foi presente a Proposta n. º 08/VP /2020, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de fevereiro de 2020, referente ao 
protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Fundação Maria lnácia Vogado Perdigão Silva. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta de "Protocolo de Colaboração para Transporte de Alunos com 

Mobilidade Condicionada a Cadeira de Rodas que integrem a Unidade de Apoio 

Especializado para a Educação a Alunos com Multideficiência do Agrupamento de Escolas 

de Reguengos de Monsaraz entre Escolas ou para Atividades durante o dia letivo" a 

celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Fundação Maria lnácia Vogado 

Perdigão Silva, a qual se encontra anexa à Proposta n. º 08/VP /2020; 

b) Autorizar o pagamento dos encargos inerentes à formação de "Motorista de Transporte 

Coletivo de Crianças", no montante total de 311,00 € (trezentos e onze euros), distribuídos 

da seguinte forma: i) Formação no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros); ii) Taxas 

faturadas pelo IMTT, I.P. no valor de 60,00 € (sessenta euros); iii) Exames psicotécnicos a 

realizar pelo formando no valor de 50,00 € (cinquenta euros); e iv) Registo Individual do 

Condutor no montante de 51,00 € (cinquenta e um euros), mediante recibo; 
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c) Mandatar a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Élia de Fátima Janes 

Quintas, a assinar o sobredito Protocolo de Colaboração, em harmonia ao preceituado na 

alínea a) do n. º 1 artigo 35. º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo 

Anexo Ida Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, na redação da Lei n. º 5 - A/2002, de 11 de janeiro. 

No decurso do presente ponto da "Ordem do Dia", o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, não participou na sua apreciação, discussão e 

votação, ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do Município durante o seu decurso, em 

conformidade com a estatuição legal prevista no artigo 69. º, de conformidade com a 

declaração proferida ao órgão executivo, em estreita obediência ao artigo 70.º, ambos do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 4/2015, de 7 de 

janeiro, em virtude de exercer cargo nos órgãos sociais da Fundação Maria lnácia Vogado 

Perdigão Silva. 

Fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo social - Ano 

2020 

Foi presente a Proposta n. º 09 /VP /2020, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de fevereiro de 2020, referente à definição · 

dos fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo social para o 

ano 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 30. º do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, 
outrossim da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a aprovação dos critérios de apoio ao associativismo social, que se encontram 

anexos à Proposta n.º 09/VP/2020. 

Fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo desportivo -

Ano 2020 
Foi presente a Proposta n. º 03/VMS/2020, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel. da 
Silva Correia Tavares Singéis, em 07 de fevereiro de 2020, referente aos fatores de 

ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo desportivo - Ano 2020. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 30. º do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, 

outrossim da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar os critérios de apoio ao associativismo desportivo para o ano de 2020, 

que se encontram anexos à Proposta n.º 03/VMS/2020. 

Fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo cultural e 

recreativo - Ano 2020 

Foi presente a Proposta n. º 01 /VJN/2020, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 03 de fevereiro de 2020, referente aos 

fatores de ponderação especificas - critérios de apoio ao associativismo cultural e 

recreativo - Ano 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 30. º do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, 

outrossim da alínea u) do n. º 1 do artigo 33. º do Anexo I à Lei n. º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar os critérios de apoio ao associativismo cultural e recreativo para o ano 

de 2020, que se encontram anexos à Proposta n. º 01 /VJN/2020. 

Festas de Santo António 2020: Marchas Populares 

Foi presente a Proposta n. º 02/VJN/2020, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 03 de fevereiro de 2020, referente às 

Marchas Populares durante as Festas de Santo António 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea u) do 

n. º 1 do artigo 33. º do regime jurídico das competências e funcionamento dos órgãos dos 

Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

para o ano de 2020 a atribuição a cada Marcha Infantil de um subsidio de € 750,00 

(setecentos e cinquenta euros) e para cada Marcha de Adultos um subsidio de € 1.500,00 

(mil e· quinhentos euros)_, que seja organizada por qualquer coletividade recreativa, 

cultural e desportiva, bem como entidades públicas deste concelho de Reguengos de 

Monsaraz. 
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Atribuição de lugares para bares, tasquinhas e stand, s institucionais - Festas de Santo 

António 2020 

Foi presente a Proposta n. º 03/VJN/2020, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 03 de fevereiro de 2020, referente à 
atribuição de lugares para bares, tasquinhas e stand' s institucionais durante as Festas de 

Santo António 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o edital que fixa as normas para atribuição de lugares para bares, restaurantes 

e stand' s institucionais para a edição de 2020 das Festas de Santo António, o qual se 

encontra anexo à Proposta n. º 03/VJN/2020; 

b) Aprovar a constituição da Comissão de Abertura de Propostas e de Atribuição de Lugares 

para bares, restaurantes e stand' s institucionais para a edição de 2020 das Festas de Santo 

António, nos seguintes termos: 

i) Presidente: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

ii) Primeiro Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior, que substituirá o 

Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 

iii) Segundo Vogal Efetivo: Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior; 

iv) Primeiro Vogal Suplente: Patrícia Isabel dos Santos Casimiro, Técnica Superior; 

v) Segundo Vogal Suplente: Patrícia Alexandra Pardal Delicado, Assistente Técnica. 

Participação de jovens em eventos 2020 

Foi presente a Proposta n. º 04/VJN/2020, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 03 de fevereiro de 2020 referente à 
participação de Jovens em eventos no ano de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade 

a) Fixar o limite máximo de 30 jovens a admitir para o Monsaraz Museu Aberto 

b) Fixar o limite máximo de 45 jovens a admitir para a Exporeg - Feira de Atividades 

Económicas de Reguengos de Monsaraz 2020; 

c) Fixar o limite máximo de 4 jovens a admitir para a ViniReguengos 2020; 

d) Fixar o limite máximo de 4 jovens a admitir para o Natal em Reguengos 2020; 

e) Que a admissão de um número superior de jovens aos referidos nas alíneas anteriores, 
caso tal se mostre necessário, nos eventos a realizar no ano de 2020, seja efetuado 
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mediante despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal ou do Senhor Vereador do 

Pelouro competente; 

f) Aprovar uma bolsa diária a atribuir a cada jovem admitido, no montante pecuniário de.€ 

4,00, por hora, a pagar no final do evento, ressalvando-se que a bolsa não reveste carácter 

de retribuição de qualquer prestação de serviço, nem confere ao jovem a qualidade de 

trabalhador, não adquirindo este qualquer vinculo à Administração Pública, em harmonia o 

preceituado no Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens. 

Atribuição de lugares para bares e restaurantes: EXPOREG - Feira de Atividades 

Económicas de Reguengos de Monsaraz 2020 

Foi presente a Proposta n. º 05/VJN/2020, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 05 de fevereiro de 2020, referente à 
atribuição de lugares para bares e restaurantes na edição de 2020 da EXPOREG - Feira de 

Atividades Económicas de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o edital que fixa as normas para atribuição de lugares para bares e restaurante 

para a edição de 2020 da Exporeg - Feira de Atividades Económicas de Reguengo~ de 
Monsaraz, o qual se encontra anexo à Proposta n. º 05/VJN/2020; 

b) Aprovar a constituição da Comissão de Abertura de Propostas e de Atribuição de Lugares 

para a edição de 2020 da EXPOREG - Feira de Atividades Económicas de Reguengos de 

Monsaraz, nos seguintes termos: 

i) Presidente: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

ii) Primeiro Vogal Efetivo: Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior, que 

substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 

iii) Segundo Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior; 

iv) Primeiro Vogal Suplente: Pat:ricia Alexandra Pardal Delicado, Assistente Técnica; 

v) Segundo Vogal Suplente: Patricia Isabel dos Santos Casimiro, Técnica Superior. 
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Cedência de espaço público no Parque .de Feiras e Exposições ao Câmara Reguengos 

Clube 

Foi presente a Proposta n. º 06/VJN/2020, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 05 de fevereiro de 2020, referente à 
cedência de espaço público no Parque de Feiras e Exposições ao Câmara Reguengos Clube. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente um espaço com a 

área de 700 m2, no Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, durante o 

mês de junho do corrente ano de 2020, devidamente identificado na planta que se 

encontra em anexo à Proposta n.º 06/VJN/2020, para dinamização pelo Câmara Reguengos 

Clube com vista à obtenção de receitas para esta associação sem fins lucrativos sedeada no 

concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Atribuição de lugares para divertimentos: Festas de Santo António 2020 

Foi presente a Proposta n. º 07/VJN/2020, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 05 de fevereiro de 2020, referente à 
atribuição de lugares para divertimentos durante as Festas de Santo António 2020, O 

Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o edital que fixa as normas para atribuição de lugares para divertimentos para a 
edição de 2020 das Festas de Santo António, o qual se encontra anexo à Proposta n. '? 

07/VJN/2020; 

b) Aprovar a constituição da Comissão de Abertura de Propostas e de Atribuição de Lugares 

para divertimentos para a edição de 2020 das Festas de Santo António, nos seguintes 

termos: 
i) Presidente: Pedro Manuel Sousa Vaz Carvalho, Chefe de Gabinete; 

ii) Primeiro Vogal Efetivo: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de 

Administração Geral, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 

iii) Segundo Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior; 

iv) Primeiro Vogal Suplente: Patricia Alexandra Pardal Delicado, Assistente Técnica; 

v) Segundo Vogal Suplente: Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica. 
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Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de legalização - Processo administrativo n. º 3/2020 
Foi presente o processo administrativo n. º 03/2020, de que é titular Elsa Maria Soares Félix 

Bento. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de arquitetura; 

b) Notificar a titular do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 

requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos previstos no 

RJUE. 

Licenciamento para obras de alterações e edificação de arrumes e piscina - aprovação 

dos projetos de especialidades - Processo administrativo n. º 63/2019 

Foi presente o processo administrativo n. º 63/2019, de que são titulares Claus Maria 

Azzalin e Pierre-André Bertrand Jacquéroz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 
b) Notificar os titulares do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 

requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos previstos no 

RJUE. 

Licenciamento de alterações no decorrer de obra - aprovação dos projetos de 

especialidades - Processo administrativo n. º 61/2010 

Foi presente o processo administrativo n. º 61 /201 O, de que é titular Pedro Miguel Grilo 

Galveia Margalho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 

requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos previstos no 

RJUE. 
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Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos de especialidades -

Processo administrativo n. º 35/2019 

Foi presente o processo administrativo n. º 35/2019, de que é titular Joaquim António 

Férias da Conceição. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar a titular do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 

requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos previstos no 

RJUE. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 14 de fevereiro de 2020. 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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